Önskelistan
n När det lider mot Jul skrivs det önskelistor i stugorna. I Tyresö

finns nog önskemålen om barnomsorg, bostäder och äldreomsorg högst upp på listan. Kraften att klara de viktiga delarna av
den kommunala servicen verkar saknas hos det borgerliga styret. Många tyresöbor känner av det varje dag. Ledare, sid 2

”När ungdomarna
ifrågasätter reglerna måste vi våga
vara vuxna och stå
för tydliga gränser.”

Kränkningar och ångest

n Många elever avstår från att duscha efter idrottslektionerna.
Orsaken är att de känner ett obehag i omklädningsrummen.
Genom enkla, billiga åtgärder går det att skapa ett visst mått av
avskildhet för att komma tillrätta med delar av problemet. Tyvärr
Anja Björk Rudberg, s 11 avslogs just ett sådant förslag av kommunen. Debatt, sid 4
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tt år är ännu en
gång snart till ända.
Julen står för dörren
och snön lär komma tillbaka snart.
Det nya året betyder
nya nummer av Tyresö
Nyheter. Det stöd tidningen
fått från er tyresöbor under
året har betytt mycket.
Jag vill därför rikta ett
stort tack till alla Tyresö
Nyhetersläsare och
annonsörer. Utan Er
blev det ingen tidning.
Anders Linder
Ansvarig utgivare

Full beredskap
n Med 150 km vägar och 50
km trottoarer krävs en hel del
planering för att få bort den
snö som det nog kommer mer
av i vinter. Normalt ska det
vara farbart senast 15 timmar
efter ett snöfall. Sid 5

På femte plats i EM
n Med en guldmedalj från
SM placerade sig Jonathan
Rydberg från Öringe på en
hedrande femte plats i YrkesEM. Jonathan är personbilstekniker och har gått på
Tyresö gymnasium. Sid 7

Isprinsessorna
Prinsvillans gårdstun var som vanligt fyllt med julmarknadsstånd.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Julmarknad vid Prinsvillan
n För

24:e året i följd arrangerades
den traditionella julmarknaden vid
Prinsvillan, Lilla Tyresö.
De första åren ägde den rum vid
slottet men därefter har julmarknaden traditionsenligt legat vid
Prinsvillan.

Många tyresöbor och även andra
hade sökt sig till marknaden för
att uppleva stämningen och för
att köpa med sig något av allt det
som fanns att se och handla på de
många stånden.
Vädrets makter hade bestämt

sig för att bjuda på två olika varianter av marknadsväder denna
första adventshelg. Lördagens blå
himmel byttes till blåst och snö på
söndagen.Men det avskräckte inte
besökarna från att njuta av julstämningen.
Sid 8

n Det går bra för Tyresö
Konståkningsklubb. Hela sex
åkare är i år kvalificerade till
SM, från den yngsta klassen
upp till seniorernas mästerskap. Sid 12

Bollmoran …
… förfäras över
utvecklingenr i
djurvärlden.
    Sid 2

JULKONSERT
MÅNDAG 19 DECEMBER kl. 19:00
Kvarnhjulet Nyforssalen, Pluggvägen 6C

ERIK LINDER
FREDRIC WIDE & LUDVIG JERNER

Biljettpris180:- (Tillval julfika för 20:-)

Förköp biljetter: www.platsbokning.se
Välkommen till en mysig och rolig konsert. En saga om jakten på julstämning.
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Önskelistan till den styrande borgerliga alliansen i Tyresö kan göras lång.
Tyvärr finns det alltför många områden där servicen är bristfällig, ibland
rent olaglig. Efter att de suttit 18 år vid makten syns flera revor djupa
i trygghetsväven. Barnomsorg, bostäder och äldreomsorg är tre av de
viktigastedelarna där behoven vida överstiger tillgången.

Berättigade önskningar
från tyresöborna
ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

N

är det lackar mot jul är det dags att skriva
sin önskelista. Tyresöborna har tyvärr
alltför mycket att önska sig på nyåret för
att få livet att gå ihop. Inom de flesta områden
där kommunen har ett ansvar finns brister som
i många fall kräver akuta lösningar.
Barnomsorgsköerna växer och platser finns
ofta på fel ställen. Det behövs krafttag för att
åstadkomma riktiga lösningar för de minsta.
Med nya paviljonger på redan små gårdar blir
det ingen långsiktighet. Provisoriska lösningar
tenderar att bli dyra permanenta. Det har vi sett
förr och nu ser vi det igen. För barnfamiljerna
blir det svårt att få ihop ekonomin när platsen
på förskolan dröjer. Och när den till slut kan
erbjudas kan det bli i en kommundel där man
inte bor. Då blir inte livspusslet lätt att lägga.
I andra änden av livet ser det inte bättre ut.
Här är platsbristen inom äldreomsorgen i Tyresö så stor att det köps platser av vårdgivare i
andra kommuner. Och planeringen för fler äldreboenden i Tyresö går väldigt långsamt. Det
verkar också vara ett slöseri med resurser när
det enda kommunala äldreboendet i kommunen av arbetsmiljöskäl tvingas stänga delar.
Det finns de som befarar en nedläggning vilket
skulle få ödesdigra konsekvenser för de äldre.

På bostadsfronten är det också problem.
Trots att det byggs som aldrig förr blir det inga
bostäder som de unga tyresöborna har råd att
efterfråga.
Det är bra att det byggs men det måste vara
ett visst fokus på boendekostnaden också. Men
det är det inte. De hyresbostäder som är relativt
billiga, de som Tyresö bostäder äger, säljs ju ut
bit för bit. Så löser man inte de ungas bostadskris.

Noterat

Sofiebergsskolans behandling har fått många att
ilskna till och känna vanmakt. Det som lovades,
att behålla skolan som en låg och mellanstadieskola, blev det intet av. Samma vanmakt känner
säkert en del på Fornudden som inte blir lyssnade till när det planeras att göra intrång i Fornuddsparken med byggandet av en jätteskola.
Ja önskelistan inför julen kan göras längre
men kan dessa punkter bockas av blir det en
riktigt god jul och ett gått nytt år.

Vänsterpartiet i Tyresö föreslog i en motion att en anhörigkonsulent ska anställas för att förstärka stödet till de
som vårdar en anhörig i hemmet. En viktig fråga och ett
stort behov. Både pensionärsrådet och funktionshinderrådet ansåg att motionen skulle bifallas. Däremot beslutade kommunfullmäktige att bara besvara motionen vilket
egentligen ett avslag. Trots att alla talade sig varm för frågan blev det alltså inget ökat anhörigstöd. De borgerliga
partiernas motiv var att frågan först behöver utredas. Vän
av ordning frågar sig så klart hur en korrekt motionsbehandling egentligen ska gå till? Det är väl så att en beredning av en motion ska ge svar på eventuella frågor.
Efter sju månader släpper moderaterna fram en motion
för beslut utan att det finns svar på vissa frågor. Inte särskilt
trovärdigt. Det korrekta svaret är att avsändaren var fel.
Om moderaterna hade hanterat motionen hederligt hade
de inte släppt fram den för tidigt. Då hade alla frågor haft
sitt svar och ett bifall varit oundvikligt. Med arrogans och
maktfullkomlighet blir tyresöborna de stora förlorarna. I
detta specifika fall alla anhörigvårdare som får fortsätta att
ge sina nära och kära stöd utan support från kommunen.
Skäms.

ooo

ooo

Ett stort önskemål har säker de tyresöbor som bor i Sofieberg och Fornudden.
Det är lite ödmjukhet från den kommunledningen med Moderaterna i spetsen.

Kommunfakta: Tyresö – familjens kommun
Tyresö är en ung kommun med många barn och ungdomar. Tyresö är också en kommun som präglas av familjen. Jämfört med snittet i Sverige har vi färre ensamstående och fler familjer. Vanligast är hushåll med fyra eller fem personer. Det är inget
nytt. Så har det sett ut sedan lång tid tillbaka. Men är Tyresö en kommun för barnen
och för familjen? Frilufts- och föreningsliv lockar och erbjuder något attraktivt. Men
att kommunen under lång tid byggt få hyresrätter och investerat dåligt i skolan talar
emot det. Är det dags att bli familjens kommun på riktigt?

Tyresö

Sverige

Lady och Lufsen hade samma mål

Inte roligt för den tiken

Lady och Lufsen åt ur samma skål

vem vill sluta så i politiken?

men delade inte på krubbet

Men Lufsen blev inte trumpen

för Lufsen, han tog hela rubbet.

han viftade med lilla stumpen

Han var störst i truten

och fönade kalufsen

och pruttade sen segersaluten.

sånt är viktigt för den Lufsen.

Och Lady blev så lessen

Ja, viktig är flärden

när Lufsen också slukade kongressen. i djurvärlden.
S.
Källa: scb.se – statistik om hushållsstorlek
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STÖRST CHANS ATT BLI

49:-

MILJONÄR

Du får allt detta:

r dast
fön
e

1 1 st Kombilott

(värde 200 kr) med
fyra miljonchanser

*

2 4 st Mon Amie-skålar från
Rörstrand (värde 556 kr)

3 2 st Femmanlotter
med chans att skrapa
fram en halv miljon
direkt (värde 10 kr)

* Fakturaavgift
tillkommer
med 25 kr.

Erbjudandets
totala värde:

766 kr
Du förbinder dig
inte till fler köp.

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

3

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7
arbetsdagar får jag en bekräftelse och är sedan med
på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar
endast 49 kr* för välkomstpaketet och får dessutom 4 st Mon Amie-skålar från Rörstrand (värde
556 kr) och 2 st Femmanlotter (värde 10 kr) – utan
extra kostnad. Därefter får jag varje månad en ny
lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt
hem i brevlådan för 200 kr*. Prenumerationen har
ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

SVARSKORT
Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Telefonnummer:

Postort:

(Underlättar vid snabbt besked
om storvinst)

E-post:

Fyll i svarskortet, posta redan idag! Snabbast svarar du på
kombilotteriet.se/tyreso eller ringer 08-5800 1234.
*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2017-01-31 och endast en gång per person och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Du
får en beställningsbekräftelse inom 7 dagar. Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Kombispel lagrar kunduppgifter elektroniskt i upp till
tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden och ge dig erbjudanden från oss och våra partners. Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill
avsluta din beställning genom att kontakta Kombilotteriets kundservice. Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund. För fullständiga villkor och vinstplan, se www.kombispel.se.

Annons_Kombi_Tyresö_Nyheter_MonAmie.indd 1

Frankeras ej
Kombispel
betalar portot.

1612KATYR

Kombispel
c/o Fru Olsson
SVARSPOST
20076706
162 21 Vällingby
2016-12-02 13:08
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Jag förstår om du inte vill duscha

O

mklädningsrummen i skolan är en ständig källa till
obehag, kränkningar och ångest. Inte för alla givetvis, men för tillräckligt många för att problemet
måste tas på allvar.
Vi har ett problem i dag med att det finns barn och ungdomar som känner sig obekväma med att byta om och duscha
i traditionella omklädningsrum, både vid fritidsaktiviteter
men kanske särskilt den lagstadgade skolidrotten.
Särskilt utsatta känner sig ofta hbtq-ungdomar. Idrotten
i dag, både i föreningslivet och i skolan, är till stor del baserad på hetronormen. RFSL beskriver hbtq-ungdomars erfarenheter och villkor i en undersökning för Riksidrottsförbundet. Det är en läsvärd rapport som inte lämnar någon
oberörd. Hetronormen styr, och värst blir förhållandet i
omklädningsrummen.
Många ungdomar tycker att den värsta tiden i skolan
är den man tvingas befinna sig i omklädningsrummet till
idrottslektionen. Det förekommer känsla av utsatthet,
kränkningar och mobbning. Elever vittnar om att de är
rädda för att bli fotograferade eller filmade och uppvisade
på nätet. Det finns barn och ungdomar som hellre tvättar sig
i handfatet på toaletten än att gå in i en öppen duschlänga.
Och det finns de som hellre avstår helt från idrottslektionerna än att utsätta sig för miljön i omklädningsrummet.
Jag tycker att kommunen borde kunna göra mer, så
förra hösten lämnade vi socialdemokrater in en motion till
kommunfullmäktige där förslaget var att kommunen tar

Enkla duschväggar skulle
lösa en del
av problemet,
varken dyrt
eller krångligt.

initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen för att
fler ska känna sig välkomna. Vi var tydliga med att vi inte
krävde dyra nybyggen, utan snarare omdisponeringar och
justeringar. Man skulle kunna tänka sig enkla mellanväggar
i duschlängorna, så att var och en kan duscha och byta om,
utan att behöva visa sin nakna kropp inför andra.

Grantävling
bland grannar

Motionen behandlades av kommunfullmäktige i oktober
i år, men vann inte gehör.
Det är lätt att tro den moderatstyrda alliansen medvetet
vill missförstå förslaget. Svaret fokuserade på miljoninvesteringar och dyra ombyggnader.
Månaden efter debatterades både i barn- och utbildningsnämnden i Tyresö, men också i rikspress att allt fler
elever inte får betyg i idrott. Orsakerna är flera, det finns
elever som inte vill simma, som drar sig för att klä av sig.
Men också på situationen i omklädningsrummen i skolorna. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att undersöka
orsakerna vidare.
Jag tror att enkla duschväggar skulle lösa en del av problemet, varken dyrt eller krångligt. Jag är övertygad om att
många ungdomar skulle uppskatta det.
Hemma hos farmor och farfar hade vi utedass. Det var
ett rum med tre hål i bänken, alltså tänkt för tre personer
samtidigt. I dag vill vi helst vara ensamma på toan. Då är
väl inte steget så långt att acceptera att många vill duscha
i fred också.
Moderaterna säger aldrig ja till ett förslag som kommer
från Socialdemokraterna, man värderar avsändaren tyngre
än innehållet. Jag hoppas att de inte fortsätter att vara så
envisa, utan istället ser att det finns enkla lösningar för att
fler ska känna sig välkomna i kommunens anläggningar.
Anita Mattsson (S)
Oppositionsråd

Dagens ris

Dagens ros …

Så här ”fint” är det i parkeringsgaraget vid Masten. Om
det inte ska belägras som tillhåll är det nog en bra idé att
hålla det städat. Otryggt och
otrivsamt är känslan nu.

Jag vet inte hur det fungerar
på de andra vårdcentralerna, men på ”bollmora”
fungerar det perfekt.
Jag har besökt dem
från och med januari
i år och till dags dato,
och blivit fantastiskt
bemött och behandlad. Framförallt av
damerna i ”informa
tion”/”expedition”. Skriv
bara positivt om Bollmora
vårdcentral.

På Koriandergränd var det julgranstävling första advent. Så har
vi haft det i säkert tio år. Kvarterets sex gårdar pyntar var sin
gran och klockan 17 är det rundvandring och omröstning. Det är
en riktigt trevlig tradition. På ett
enkelt sätt kan stämningen och
sammanhållningen stärkas i kvarteret. Ett tips till andra bostadsområden är därför att skapa sina
egna små traditioner till glädje
och trygghet.

Irene M

Pensionär med många krämpor

Lokala Hyresgästföreningen
Koriandern

God Jul
&
Gott
Nytt År!

Slösaktig belysning på utegym

Vinnargran!

FOTO: LH KORIANDERN

HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!

Grannar samlas kring granen!

FOTO: LH KORIANDERN

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!

Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter.
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
Tyresö.
Swisha000
valfri46
gåva
46till48
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valfri000
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123 000 46 48
Swisha valfri gåva till 123
48till 123

SYRIEN!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
För vem är ljuset tänt framåt ett på natten?
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Hur fungerar snö
röjningen i vinter?

BUDGET Socialnämndens under
skott för 2016 blir 11,2 miljoner
kronor. I september räknade man
med att det skulle stanna på 6
miljoner kronor. Då ingår dessutom ett överskott på 14 miljoner
kronor som kommunen tjänat på
flyktingmottagandet. Utan dessa
pengar är det faktiska underskottet över 25 miljoner kronor.

SERVICE En vecka in i november
kom vinterns första snö. Det
började lite lätt med ett tunt
snötäcke på marken. Sedan kom
snöfallet igång på riktigt, inklusive en rejäl snökanon. Det snöade
flera dygn i sträck och den 9
november hade vi ett snötäcke
som enligt den ansvarige för
kommunens snöröjning uppgick
till nära en halv meter snö.

CENTRUM Det kommer två nya
butiker, en delikatessbutik och en
väskbutik i Tyresö centrum. Och
Burger King öppnar i Swedbanks
gamla lokaler, mitt emot Pressbyrån, med entré både från gallerian
och från busstorget.

Hur hanterar vi i Tyresö ett rejält
snöfall med ett snötäcke på kanske en halv meter på vissa vägar?
Vilka resurser har vi för snöröjning och vad kostar det?
För att få svar på frågorna
besökte Tyresö Nyheter kommunens maskinförråd på Radiovägen och träffade där Tony Ytterstedt som är verksamhetsansvarig chef för gator och parker och
arbetsplatschefen på maskinförrådet Göran Widlund, båda två
med året-runtkoll på kommunens
gator och vägar.

150 kilometer vägar
– Vi ansvarar för totalt 150 kilometer vägar och 50 km trottoarer
och gång- och cykelbanor, konstaterar Tony och Göran. Förutom
kommunens vägar så sköter vi
också på entreprenad vägar som
ägs av enskilda vägföreningar.
– Alla känner kanske inte till
det, men två av de stora vägarna
här i Tyresö ansvarar kommunen inte för, påpekar Tony Ytterstedt. Det gäller Gudöbroleden
och delar av Tyresövägen, där
ansvaret ligger hos Trafikverket.

Ökat underskott

ooo

Hamburgare och
butiker i centrum

ooo

Mycket stöldgods
ska hitta hem

Göran Widlund i kommunens enorma saltlager.

FOTO: KRISTJAN VAIGUR

ooo

Samma gäller för Skrubba Malmväg och gatorna i Skrubba industriområde som ligger i grannkommunen Stockholm.

Full beredskap från oktober
– Vi har full beredskap för plogning, sandning och bortforsling
av snömassor från 15 oktober
och fram till 15 april, säger Göran
Widlund.
– Vi har en egen maskinpark på
totalt nio maskiner som vi använder i huvudsak till trottoarer och
gång- och cykelbanor.
– Därutöver har vi 25 maskiner
via våra entreprenörer som plogar och sköter våra större vägar.
De ska vara igång efter en timme
med lastbilarna och efter två timmar med övriga maskiner.

Vagnpark för normal vinter
– Vi har dimensionerat vår vagnpark efter en normal snövinter,
men den här gången blev det
något helt annat och mycket
värre, säger Tony Ytterstedt.
– Under det stora snöovädret
den 9 november så hade det kommit cirka 20 centimeter snö redan
klockan åtta. En timme senare
tvingade det ymniga snöfallet oss
att flytta våra egna maskiner från
arbetet i villaområdena och i stället sätta in också dem på de större
vägarna som hela tiden hotade att
helt snöa igen. Under normala
förhållanden ska framkomligheten vara godtagbar på samtliga
vägar senast 15 timmar efter att
det slutat snöa.
– Senast vi hade full uppställ-

ning var vintern 2012 då vi hade
totalt 20 utryckningar, konstaterar Tony och Göran. Åren därefter
hade vi i genomsnitt 4–5 utryckningar om vintrarna, vilket ligger
under det normala. En vanlig vinter har vi 8–12 utryckningar under
säsongen.

Saltlake och sand
Förutom egna maskiner och
maskiner via entreprenörer så
har kommunen också en speciell
anläggning för att tillverka saltlake. Den består av ett magnifikt
saltförråd och en anläggning utanför den där man trycker samman
salt och vatten till en saltlake med
en saltnivå på 15–20 procent. När
det blir risk för frostutfällningar
sprids saltlaken tillsammans med
sand ut på gång- och cykelvägar,
till exempel Wättinge Gårdsväg
och Myggdalsvägen.
Vad kostar en vinter?
– Vi har en budget på 13–14 miljoner för vårt uppdrag men inget tak
uppåt, säger Tony Ytterstedt. Det
kostar helt enkelt vad det kostar
beroende på hur mycket snö som
faller. Till detta kommer en ersättning till våra entreprenörer för att
de håller jour, en kostnad på 2,5
miljoner kronor per år.

Tyresö kommuns alla snöröjare uppställda för Tyresö Nyheter.

FOTO: KRISTJAN VAIGUR

ooo

BOSTAD Enligt siffror från
Svensk Mäklarstatistik har priset
på bostadsrätterna i Tyresö ökat
med 19 procent det senaste året.
Det placerar Tyresö på en delad
femteplats tillsammans med
Värmdö över de kommuner i länet
där prisökningen varit störst.
ooo

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

BÖCKER I den skollag som började tillämpas under 2011 så ändrades
kraven på landets skolbibliotek. Det innebar i praktiken att elever i
grundskola, gymnasieskola, de tillhörande särskolorna samt sameskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

med olika prioriteringar också
prioriterar skolbiblioteken olika
högt. Vilket enligt Lilian Nylander
(MP) kan leda till en ojämlikhet
mellan olika skolor i kommunen
när hennes interpellation till AnnChristin Svensson (M) debatterades i kommunfullmäktige den
tjugofjärde november.
– Det ska ju vara likvärdigt
mellan skolorna, det ska inte vara

Chockhöjda priser
på bostadsrätter

Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Skolbibliotek
I Tyresös skolor så är det stor
skillnad på hur kraven tillämpas,
vissa skolor har lokaler avsedda
för detta medan andra har hittat andra lösningar. Vissa skolor
har anställd bibliotekspersonal
medan i andra skolor så roterar
sysslorna runt på lärarna.
Inom Tyresö så finansieras
skolbiblioteken av skolpengen
vilket innebär att olika skolor

BROTT En kraftig ökning av
inbrott både i Tyresö och hela
regionen har noterats av polisen.
Två personer har frihetsberövats,
dessa misstänks ha varit mycket
aktiva. Polisen har nu mycket
stöldgods som ska finna sin ägare.

S-Kvinnor

Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

Skolbiblioteken fungerar olika i Tyresö.

någon skillnad, menade Nylander.
Det är viktigt framförallt för de
barn som kommer från familjer
där man inte läser så mycket.
Men Svensson slår ifrån sig
kritiken och hänvisar till den plan
för biblioteken som antagits i

FOTO: TYRESÖ NYHETER

kommunen. Hon vet visserligen
inte hur det går i det arbetet som
ska vara klart till 2019, men lovar
att ta med sig det till barn- och
utbildningsnämnden för att utreda arbetet.
ooo
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Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som accountingmanager där han bland annat var delaktig
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare
i ishockey på fritiden.

D

et finns ganska många saker jag älskar med Tyresö.
En del är saker som alla inser skönheten med och
med annat är det så som Stenmark beskrev det.
”Det är inte lönt att förklara för den som inte begriper”.
Det jag framförallt tänker på är den fantastiska doften av
pepparkakor. Jag älskar den året runt, men lite extra när
det lackar mot jul. Nu när det närmar sig jul, tänker jag att
det är dags för två saker. Det ena är att försöka summera
året som gått och det andra är att försöka vara extra generös och vara sitt allra bästa jag mot sina medmänniskor.
När det gäller generositet kan jag inte låta bli att vara
lite extra stolt över Sverige så här till jul. Jag är och har
alltid varit stolt över att vara svensk, inte bara för framgångsrika företag som H&M och Volvo, framgångsrika
idrottare som Peter Forsberg och Carolina Klüft, utan
också för att Sverige i den moderna historien ofta varit
och är ett föredöme när det gäller klimatpolitik, solidarisk utrikespolitik och en human flyktingpolitik. Det är
faktiskt något att vara stolt över, även om vi ibland känner
oss ensamma på den fronten.
Samtidigt är det inte alltid enkelt att göra rätt. Jag
kommer ihåg då jag på 80-talet gick på dagiset Sagan nära
Tyresö centrum och som 6-åring inte kunde motstå frestelsen att nalla en liten pepparkaksbit från avdelningens
pepparkakshus. Jag kommer ihåg några dagar av ångest
för 6-åriga Mathias innan jag till slut erkände. Jag visste
vad som var rätt och riktigt, men gjorde ändå fel.
I dagens Tyresö har det dykt upp en diskussion där en
del medborgare är upprörda över att ett hundratal flyktingar får en lägenhet att bo i här i kommunen. För det första är det viktigt att komma ihåg att det rör sig om tillfälliga bostäder, under den period då personerna etablerar sig
i Tyresö, därefter gäller samma regler för nya medborgare
som för alla andra. Men den kanske viktigaste poängen är
ju att ilskan är missriktad. Problemet med bostadsbristen
uppstod ju inte förra året, när Sverige tog emot en stor
mängd flyktingar utan i Tyresö har ju bostadsbristen växt
under två decennier. Det är inte heller konstigt att det
saknas hyresrätter när moderaterna i kommunledningen
inte bygger. 2005 förfogade Tyresö Bostäder över 3 125
lägenheter och i början av 2016 var motsvarande siffra
3 129. Det betyder att under en 10-årsperiod har det tillkommit ynka 4 stycken lägenheter. Orsaken till detta är
att det knappt har byggts nytt och när så har varit fallet
har det sålts lika många lägenheter. Därför borde ilskan
gå ut över moderaterna i kommunhuset som sålt allmännyttiga hyresrätter till underpriser, för övrigt påhejade av
Sverigedemokraterna.
Naturligtvis ska Sverige ha en rimlig och reglerad
invandring, men lösningen på bostadsbristen har inte
med invandring att göra utan är lika enkel som genial:
Bygg billiga hyresrätter som vanliga människor kan bo i.
Det är faktiskt inte svårare än så. Den som menar att det
inte går får förklara varför vissa kommuner, nästan alltid
socialdemokratiskt styrda, kan bygga nya hyresrätter.
Så här till jul skulle det därför vara en fantastisk julklapp till de 25 000 personer som står i bostadskö i Tyresö
om kommunen lät bygga nya billiga hyresrätter. Inte bara
för att det på lång sikt är en god affär, utan också för att
det är rätt och riktigt.
Mathias Tegnér

Björkbackens
vara eller inte vara
VÅRD Arbetsmiljöverket överväger ett förbud av vård- och
omsorgsarbete vid Björkbacken
från januari 2018 om inte trånga
hygienutrymmen och dörröppningar anpassas till befintliga
regler.

renovering och ombyggnad av
äldreboendet Björkbacken. Socialnämndens ledamöter underrättades samtidigt om att rapporten
skulle vara klar under hösten
2016 och att nämnden då skulle få
ta del av den.

Bara omkring 30 hygienutrymmen vid Björkbackens vård- och
omsorgsboende uppfyller i dag
arbetsmiljökraven. Resterande
utrymmen är för trånga för att
vara säker arbetsmiljö. Tyresö
kommun planerar därför en
ombyggnad av Björkbacken. Tidigare under året skedde avveckling av avdelningen Vitsippan som
ett vård- och omsorgsboende.

Ännu ingen rapport
Det har ännu inte presenterats
någon sådan rapport.
– Vi frågade tillförordnade ordföranden i socialnämnden Anna
Lund (KD) vid det senaste sammanträdet i socialnämnden när
denna rapport kommer att vara
klar för presentation för socialnämnden, säger Carl Johan Karlson (S).
– Det svar vi fick var att när
det finns något att rapportera så
kommer sådan rapportering att
ske men att det i dagsläget inte
kan sägas när det föreligger något
sådant material. Det här svaret

Arbetsgrupp tillsattes
För en tid sedan lämnades information att en arbetsgrupp av
tjänstemän skulle tillsättas för att
arbeta fram en rapport avseende

Björkbacken, det enda kommunala äldreboendet i Tyresö.

gör oss väldigt oroade över hur
långt renoveringsplanerna egentligen fortskridit, särskilt med
tanke på vad som hände med
avdelningen Vitsippan.

Många står i kö
Många personer står i dag i kö
för särskilt boende. Det råder ett
stort underskott på platser i Tyresö och kommunen köper sedan
flera år platser i andra kommuner.
– Det innebär att de äldre måste
flytta och det medför höga kostnader för kommunen, säger Carl
Johan Karlson. En renovering av
äldreboendet vid Björkbacken,
som i dag har 137 platser, måste
ske ytterst skyndsamt. Björkbacken är det enda kommunala
äldreboendet i Tyresö. Svaret vi
fick om renoveringsplanerna, är
verkligen oroande för Björkbackens framtid.
ooo

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.
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Bilmekaniker från Tyresö
tävlar för svenska landslaget
ARBETE Yrkes-EM avgjorden i
Göteborg i helgen. I det svenska
yrkeslandslaget deltog Jonathan Rydberg, 20 år från Öringe.
Jonathan är personbilstekniker,
har gått på Tyresö gymnasium
och jobbar i dag på Bilia i Nacka.

Mellan den 1–3 december samlades ungdomar från hela Europa
i Göteborg för att tävla om EMtiteln i yrkesskicklighet i hela 35
olika yrken. Det svenska yrkeslandslaget består av 31 talanger
som tävlar i olika yrkeskategorier: webbdesign, florist, undersköterska, hudterapeut, murare,
svetsare och kock är bara några.
Tyresöbon Jonathan Rydberg
tävlade i kategorin personbilstekniker, och placerade sig på en
hedervärd 5:e plats.
Det svenska yrkeslandslaget
tog hem två guldmedaljer (industrielektriker och hudterapeut),
två silvermedaljer (hotellreceptionist och lastbilstekniker) och

SM-guldmedaljören Jonathan Rydberg knep ett hedervärd femte plats i
hård konkurrens under Yrkes-EM.
FOTO: VIKTOR J FREMLING

två bronsmedaljer (murare och
vvs-installatör). Poängmässigt
hamnade Sverige på 11:e plats.

– Detta EM har hållet en hög
lägsta-nivå jämfört med tidigare
tävlingar, vilket gjort att det har

varit en hård konkurrens om medaljerna, säger Jonas Ivman, lagledare för det svenska laget.
Även besökarna är viktiga och
får unika möjligheter att inspireras av de bästa, prova på olika
yrken och upptäcka sina egna
talanger. Evenemanget vill visa
yrkesutbildningens möjligheter till arbete, eget företagande,
fortsatta studier och individuell
utveckling.
Detta är första gången Sverige arrangerar en internationell
yrkestävling. EuroSkills hålls
jämna år och runt 500 yrkesverksamma från cirka 27 länder deltar
i tävlingarna. De tävlande är max
25 år och har alla gått en yrkesutbildning.
Organisatören är WorldSkills
Sweden, ett samarbete mellan
LO, Svenskt Näringsliv och statliga skolmyndigheter. Målet är att
höja kvalitén, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning.
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Vad är det bästa
med julen?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Jolantha Kustholmen, Tyresö
– De är en härlig tid på året med
den mysiga julstämningen, ljusen
och stillheten. Att få vara med
familjen och visa kärlek till sina
nära och kära.

ooo

Fritidsnätet 3.0
HÄLSA Vilka aktiviteter kan man delta i om man har svårt att röra
sig, se eller höra och var finns de aktiviteterna? Fritidsnätet är en
webbplats som samlar fritidsaktiviteter för barn och unga som behöver extra stöd. Nu har sidan uppdaterats för att bli mer överskådlig.

Bakom sidan står ett nätverk av
19 kommuner, däribland Tyresö
samt Habilitering och hälsa.
– Alla barn och ungdomar gynnas av att ha en rolig fritid, men
för barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan det vara
livsavgörande. Det kan betyda
vägen till glädje och gemenskap
istället för psykisk ohälsa och
utanförskap. Många har hittat rätt
aktivitet tack vare Fritidsnätet. Vi
hoppas att fler får upp ögonen för

de möjligheter vår webbplats kan
erbjuda, säger Malin Bernt, samordnare för fritidsfrågor för barn
och unga med funktionsnedsättning i Stockholms stad till Tyresö
kommuns webbplats tyreso.se.
Sidan är uppbyggd så att man
kan söka på olika aktiviteter utifrån kommun och vilka behov
aktiviteterna måste kunna möta.
Det går också att sortera på aktiviteter utifrån ålder och om det är en
kultur-eller idrottsaktivitet man är

VAD HÄNDER NU?
Välkommen på ett internationellt seminarium om
hur lokalsamhället tar emot nyanlända Tyresöbor.
Lördag 28/1-2017 kl 10-12.
Lokal Kulturcafét, Pluggvägen 6 C.
Medverkande:
Michael Öjermo, Tyresö församling
Lena Hallberg, Rädda Barnen
Frukost serveras från 09.30. Lunch 50:-/person.
Anmälan till tyreso@socialdemokraterna.se eller
087128030 senast 26 januari.
Arrangörer Socialdemokraternas
internationella utskott och ABF.

Karolina Olsson, Bollmora
– Det bästa är julstämningen!

Fr v: träningsvärd Anna Hall, synskadad Lars Lundström, träningsvärd Irene,
synskadad Maj Redin och instruktör Rickard Svenberg. FOTO: C. KÄLLSTRÖM

intresserad av. I Tyresö finns flera
aktiviteter att välja bland, alltifrån
Kulturskolan till Tyresö bordtennisklubb och Friskis och Svettis.

Den som vill veta mer om Fritidsnätverket kan besöka dem på
webbplats: www.fritidsnatet.se.

Erik Bokedal, Bergholm
– Mycket tid med släkt och vänner.

ooo

Välkommen på

JULGRANSPLUNDRING
Lördagen den 14 januari
kl 15.00 - 16.30
Plats: ”Kulturkaféet” i hus C,
Kulturcentrum Kvarnhjulet,
Pluggvägen 6 C
Ringdans

Susana Figueroa, Nyboda
– Att samla sin familj, och att
man blir mindre egoistisk. Att
öppna sitt hjärta, att skänka
pengar och att dela med sig till
andra.

Tipspromenad

Kaffe, saft och bullar
Lotterier
Tomten är också bjuden!
Inträde 20 kr per vuxen, gratis för medföljande barn.
Petros Temezakis, Brevik
– Att vara ledig och att vara med
familjen.
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En aktiv
50-åring
JUBILEUM I helgen firade Hyresgästföreningen i Tyresö sina
första femtio år. Det var drygt ett
hundratal aktiva förtroendevalda
som slöt upp till firandet på lördagskvällen. Tina Norrström som
är föreningens ordförande idag
berättade kort om hur föreningen
funnits med i det moderna Tyresös utveckling.

Redan 1949 byggde kommunen
de första husen i kvarteret Vinrankan, som ligger bredvid Kumla
skola. Därefter blev det Centralområdet vid Alléplan, där stod
157 lägenheter klara 1958. Och
det var också i Trollbäcken de första lokala hyresgästföreningarna
bildades. I början av sextiotalet
kostade en tvårummare 219 kronor i månaden.
I slutet av sextiotalet kom
utbyggnaden av Bollmoraområdet och lokala hyresgästföreningar bildades i flera kvarter över
hela kommunen.
Våren 1999 beslutade den borgerliga majoriteten i kommunen
att de skulle sälja ut Tyresö Bostäder. Föreningen kämpade emot,
ordnade manifestationer, skrev
insändare och samlade in namnunderskrifter. Utförsäljningen
avvärjdes med en rösts övervikt i
kommunfullmäktige. Och tyresöborna kan fortfarande glädja sig
åt ett vitalt allmännyttigt bostadsbolag i kommunen.
Under lördagskvällen överlämnade förbundsordföranden Marie
Linder en gåva till Tyresöföreningen med en uppmaning om att
fortsatt engagera sig i Tyresös
samhällsutveckling utveckling
och fortsatt ta fajten för goda
bostäder till alla.
ooo

Marie Linder och Tina Norrström.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Julmarknad
vid Prinsvillan
I röken från grytan serverar Bengt Lundin choklad med vispgrädde.

Många trivdes i snöyran.
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

JULSTÄMNING För 24:e året i följd arrangerades den traditionella julmarknaden vid Prinsvillan, Lilla Tyresö. De första åren ägde den rum
vid slottet men därefter har julmarknaden traditionsenligt legat vid
Prinsvillan.

Och på samma sätt som förr om
åren så hade många tyresöbor och
även andra sökt sig till julmarknaden för att uppleva stämningen
och också för att köpa med sig
något av allt det som fanns att se
och handla på de många stånden
på marknaden.

Sol och snö
Vädrets makter hade bestämt sig
för att bjuda på två olika varianter av marknadsväder denna första adventshelg. Lördagen bjöd
på blå himmel och bra väder om
man ville njuta av solen, medan
söndagen visade upp ett helt
annat ansikte, med blåst och snö
som yrde kring marknadsstånden
och drog ett tunt snötäcke över
mycket av det som bjöds ut på
marknaden.
Humöret på topp
Men det tycktes inte påverka
marknadsbesökarna, för humö-

ret var på topp även i snöyran och
tycktes inte avskräcka besökarna
från att gå omkring och njuta av
julstämningen.
Tyresö Nyheters utsände
kunde till exempel inhandla fina
dörrkransar som i snövädret fått
en äkta snödekoration som grädde på moset.

Julgodis och hantverk
Och det fanns som vanligt mycket
att se och köpa för dem som kände
sig köpsugna, allt från olika sorters godsaker och julgodis, bakverk, juldricka och julkorv och
mycket annat som hör julen till.
Och självklart mycket hantverk
av olika slag, både stickat och
hemvävt, vantar och sockor, tröjor, halsdukar och mössor för att
nämna några exempel av allt det
som de många besökarna kunde
finna på den traditionella julmarknaden vid Prinsvillan.
ooo

Som det sig bör – marknadens utbud var stort.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Lennart Rönnestig och Kent Nygren synar varor. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Vattentornet lyser rött

LJUS FInför första advent lystes vattentornet upp och kommer fortsätta att vara rött alla adventveckorna. 275 LED-lampor bidrar till att
skapa julstämning i Tyresö.

Vattentornet i adventsbelysning.

FOTO: EBBA NORDLÖF

Belysningen monterades upp
och lyste med ett orange sken
inför Orange Day i november.
Det var första gången som kommunen lyste upp en byggnad för
att uppmärksamma en särskild
dag på, men tanken är att det ska
återkomma, även efter advent.
Möjligheten finns nu att färgsätta
vattentornet med symboliska färger, och därigenom förstärka ett
budskap.
Det kommer att kunna användas vid fler tillfällen där ljus och
färger har ett stort värde.
– Syftet är dels att kunna visualisera och symbolisera byggna-

den, vilket leder till vissa lokala
trygghetsskapande effekter och
bidrar till ökad lokaliseringsförmåga. Tornet är ett skyddsobjekt,
och i viss mån kan belysningen
också bidra till minskad skadegörelse och vandalisering, säger
Bertil Eriksson, chef för VA- och
renhållningsavdelningen i Tyresö
kommun.
Belysningen utgörs av cirka
275 ljuskällor med energisnåla
LED-lampor. Färgen kan ändras
och sektioneras vid behov. Kostnaden för belysningen uppgick till
60 000 kronor.
ooo
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Tyresömanifestet
När Socialdemokraterna i Tyresö firande 90 år höll
Ingvar Carlsson ett jubileumsanförande. Redaktionen har redigerat texten – det fanns inget skrivet
tal – och publicerar här Ingvar Carlssons anförande.
Värt att läsa för alla som bor i Tyresö.

U

nder de 90 år som Tyresö
arbetarekommun funnits
har Sverige haft socialdemokratiska regeringar i snart 70
år.
Sakta och säkert byggdes den
svenska modellen. Å ena sidan
kompromisser, samverkan och
stabilitet, å andra sidan förändring och framsteg Modellen har
tre hörnpelare:

Generell välfärd. Ingen behovsprövning
■■ En stark offentlig sektor. Det
gäller vård och utbildning
■■ Kompletterande försäkringar
vid arbetslöshet, sjukdom och
ålderdom
■■

Till politiken hör också rätten till
arbete, politikens nära samverkan
med de fackliga organisationerna
och ett ständigt pågående arbete
för jämställdhet. Konfrontationer
och konflikter har blossat upp
men sällan blockerat reformarbetet.
Sverige är inte unikt men bär
på en särpräglad politisk kultur.
Det är något att värna. Modellen
kanske inte låter så upphetsande
men politiken har under decennier skapat ett framgångsrikt
samhälle med trygghet och frihet
för medborgarna. Många internationellt ansedda forskare och
bedömare konstaterar att Sverige
är ett av världens mest anständiga
samhällssystem.
Men sedan två decennier tillbaka möter vi också i många avseenden en ny värld. Vi känner till
dem alla:
■■ Globaliseringen
■■ Nyliberalismens segertåg över
västvärlden
■■ Kapitalets allt starkare makt
■■ Religionens ökande makt
■■ Flyktingströmmarna
■■ En allt starkare högerpopulism.

Inget land kan isolera sig och
självklart påverkas vi av vår
omvärld. Sverige är ett annat land
i dag än tidigare. Många känner
sig främmande och längtar tillbaka till 60- och 70-talen.
Är då socialdemokratin förbrukad? Är våra grundläggande värderingar gammelmodiga? Blev
vårt parti och vår politik bara en
hundraårig parentes? Förvisso
framgångsrik men oförmögen att
möta dagens utveckling.
Då måste vi granska våra
grundläggande värderingar. Fungerar inte längre vårt frihetsbegrepp, våra tankar om solidaritet
eller en politik för rättvisa.
Svaret är JA, det gör de. Idéerna är moderna. Vår ideologi är
lika omistlig i dag än någonsin
tidigare. Vi har en anständig samhällsmodell.
Vad som nu krävs är att vi alla
ser möjligheterna, tror på oss själva, på vår politik och är beredda
att kämpa för demokrati, frihet
och jämlikhet. Vi har både en rätt
och en skyldighet att försvara vår
modell – vår demokrati när vi i
dag möter en allt starkare högerpopulism både i Sverige, i Europa
och i USA.
Vår uppgift är att ständigt och
tålmodigt förklara begreppen frihet, solidaritet och trygghet. Sverige är på intet sätt fulländat, det
finns mycket att göra både i dag
och på lite sikt. Men ska vi ha en
möjlighet att bygga vidare måste
alla demokratiska partier kraftsamla mot högerpopulistiska
rörelser, typ Sverigedemokraterna. Helt enkelt ställa dem offside!
Det är en politisk strid, som måste
tas på allvar. De vi möter och som
lockas av Sverigedemokraterna
måste övertygas att högerpopulism måhända kan låta befriande
i en besvärlig vardag men leder
oundvikligen till ett samhälle som
ingen vill ha, ett samhälle där
grupp ställs mot grupp, där friheten minskar. Det blir ett tyst och
kallt samhälle.
Socialdemokratin måste ta ledningen. Men alla demokratiska
partier behövs i den kampen.
ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Farmorshistorier

Sjukkostnaderna
skullekunna minska

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare med specialitet i geriatrik och diplomerad i
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

SJUKFRÅNVARO I Tyresö liksom i många andra kommuner har antalet
sjukskrivna ökat i flera år. Att minska antalet sjukskrivna är ett uttalat mål från kommunen, det skulle också kunna spara stora pengar. En
ny undersökning visar att det handla om 27 miljoner kronor om året.

S

Sjukfrånvaron i Tyresö är alarmerande hög, 7,6 procent för kommunen totalt. Även jämfört i länet
är det en hög siffra, endast 7 av
länets 26 kommuner har högre
sjukfrånvaro än Tyresö. Sammanlagt för länet och landstinget finns

nart är 2016 över. När du läser det här närmar sig julen som
ett rusande tåg i mörkret. Blir den grön eller vit? Det vita
kom tidigt. Du minns väl fortfarande hur USA valde ny president och snön hämnades på oss. Vi var på hemresa, flyget försenat. Efter många vakna timmar satt vi i en taxi genom ett snöhav
vid 5 tiden på morgonen. Han som körde var socionom från Bagdad. Perfekt svenska efter 3 år i Sverige. Vi höll andan när han
backade som en ballerina. Var har du lärt dig köra i snö? frågade
jag. ”Min farmor, sa han, lärde mig köra traktor i leran mellan
Eufrat och Tigris. Jag var 10 år och jag älskade min farmor.”
En grön jul blir nog bra, fast mörk. Vovven och jag går ut. Hon
nosar och scannar närområdet efter harpluttar. Jag skäms lite
för henne och hur ouppfostrad hon är, alltid på födosök. Hon
letar tryffel tänker jag. Tryffel i Tyresö. Man hinner tänka under
en hundrunda. Mormor född 1877 rymde hemifrån när hon var
16 år. Jag älskade hennes berättelser om Stockholm dit hon
”Man hinner tänka
kom som strykerska. Tunga
under en hundrunda.”
strykjärn värmdes på kol, man
fick inte bränna skjortorna eller
smutsa dem. Bilar fanns inte, bara hästar och skit. Fattigdom.
Mormor försökte lära sig cykla på en velociped med stort framhjul och litet bak. Kjolen fastnade och hon satte sig aldrig mer
på en cykel. Hon avancerade till husa hos Ingenjörn. En gäst nöp
henne i baken, hon slog tillbaka, var rädd att bli uppsagd men
gästen kom ut i köket, bad om ursäkt och gifte sig så småningom
med henne. Hon fick uppleva sju barn, två världskrig och både
Sputnik och rymdraketer. Det sista var helt onödigt enligt henne.
Ibland har vovven och jag sällskap av en liten prinsessa. Nu
vill jag höra en farmorshistoria, säger hon. Tog ett tag innan jag
fattade. Om hur det var förr, när jag var liten. Om att vi inte hade
varmvatten, ingen frys eller TV, om vattnet på fönstret i mjölkaffären, vad vi lekte. Långrep, att hoppa klocka eller blixt, tvistband. Nej, säger hon, du är för tjock för att hoppa rep. Men jag
var liten då. Innanfönstren klistrades med pappersremsor doppade i mjölk. Gåtor svåra att förstå. Men du gick väl i skolan?
Jodå, ärvda kläder, skolmat och skolböcker. Lukten av vått ylle.
Vi, som hade mammor som yrkesarbetade fick äta chokladsoppa
med limpsmörgås i skolan på lördagarna. Universitet, tack vare
envishet, studiemedel och stipendier, annars hade det inte gått.
Burkrisotto och blodpudding.
Vad kommer mina barn att berätta för sina barnbarn? Om
Shellmacken där vi hyrde videobox med en film på födelsedagen. Om hur vi spelade in videoband och kassettband. Fritidsgårdarna och mopederna. Om källaren i Björkbacken där man
bytte idrottsutrustning när fötterna växte ur skridskorna. Julottan i Tyresö kyrka och juldagen när katten åt upp nästan all den
inkokta laxen. Det finns många historier att berätta i jul. Glöm
inte att också ta det lite lugnt. God och fridfull jul önskar doktor
Lena med familj.
ooo
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Så hög är sjukfrånvaron
i länets kommuner
Kommun
Täby
Nacka
Sundbyberg
Sollentuna
Danderyd
Solna
Järfälla
Ekerö
Norrtälje
Lidingö
Upplands-Bro
Österåker
Vallentuna
Vaxholm
Upplands Väsby
Stockholm
Botkyrka
Haninge
Tyresö
Salem
Nykvarn
Södertälje
Huddinge
Sigtuna
Värmdö
Nynäshamn

Procent
5,3 %
5,6 %
5,6 %
5,8 %
6,0 %
6,2 %
6,3 %
6,3 %
6,6 %
6,7 %
6,8 %
7,0 %
7,1 %
7,1 %
7,2 %
7,3 %
7,5 %
7,6 %
7,6 %
7,7 %
8,0 %
8,2 %
8,4 %
8,4 %
8,5 %
8,6 %

en besparingspotential på 1,2 miljarder visar en färsk rapport som
fackförbundet Vision har tagit
fram.
Kostnaderna är dels direkta, i
form av sjuklön och pensionsavsättningar vid sjukdom, och dels
indirekta, för produktionsbortfall. Visions rapport är den första
rikstäckande studien över sjukfrånvarons kostnader i samtliga
kommuner, landsting och regioner. Det är också en av få studier
som inkluderar kostnader i form
av produktionsbortfall. Det vill
säga värdet av det arbete som
inte blir utfört när medarbetare
blir sjuka.
Förutom onödigt höga kostnader och en försämring av kvalitén
i verksamheterna, innebär sjukskrivningarna en pressad situation för den enskilde.
– Nu vet vi hur mycket sjukskrivningarna kostar. Låt oss
skapa ett arbetsliv där ingen
behöver bli sjuk av sitt jobb. Det
kommer vi alla att tjäna på, säger
Max Tegman ordförande för fackförbundet Vision i Tyresö.

Engagemang är nyckeln
Torsby kommun i Värmland är ett
bra exempel på att det är möjligt
att arbeta aktivt för att minska
sjukskrivningar. Genom sina riktade insatser har Torsby sänkt

Våra medlemmar vill ha ett mänskligare arbetsliv. Därför jobbar vi för
att få friskare arbetsplatser och
minska sjukskrivningarna, säger
Max Tegman.
FOTO: PRIVAT

sjukfrånvaron från 8,5 procent år
2004 till 4,3 procent år 2015. Den
siffran är lägst i Sverige. Nyckeln
har varit engagemang hos politiker, ledning och chefer.
Skulle Tyresö kommun lyckas
sänka sin sjukfrånvaro till samma
nivå så skulle kostnaderna minska med 43 procent. I dag kostar
sjukfrånvaron kommunen 12,4
miljoner kronor i direkta kostnader. Lägger man till produktionsbortfallet handlar det om 62,4 miljoner kronor om året. Med samma
sjukfrånvaro som i Torsby skulle
den totala kostnaden för Tyresö
istället vara 35,3 miljoner kronor.
ooo

Fritt fram i Krusboda
för annekteringar?
MARK Blir det fritt fram för
fastighetsägarna i Krusboda att
annektera samfälld mark framöver? Den frågan kan ställas efter
samfällighetens budgetstämma
den 23 november.

Stämman brukar samla en bråkdel av medlemmarna som utan
svårighet ryms i Krusbodaskolans
matsal.
Denna gång hade emellertid
styrelsen förutsett ett större deltagande och bokat gymnasiets
aula istället. Aulan blev välfylld,
vilket förklaras av några motioner
som behandlade en något infekterad fråga som aktualiserats under
senare tid, nämligen annektering
av samfälld mark.

Hätsk stämning
Stämningen på stämman var vid
behandlingen av motionerna
stundtals något hätsk. I en av dem
anklagas styrelsen för att jaga
annekterande fastighetsägare. I
en annan, som undertecknats av
bland annat förra kommunalrådet
i Tyresö, Berit Assarsson, föreslås att inga ytterligare åtgärder
beträffande annekteringar vidtas

Krusboda.

fram till nästa ordinarie stämma.
Detta yrkade styrelsen avslag på
men majoriteten av stämmodeltagarna röstade för motionen.

Arbetsgrupp tillsätts
Ett tilläggsförslag om att tillsätta
en arbetsgrupp för att se över
frågan om annekteringar ställde
styrelsen upp på och förslaget
bifölls.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

En mötesdeltagare undrade
efter stämman vad resultatet av
denna översynen kommer att bli:
– Några av de som kritiserade
styrelsen och som argumenterade
för motionens förslag, tycktes ju
anse att de var i sin fulla rätt att
utvidga sina tomter och visade
ingen vilja att återställa gjorda
annekteringar.
ooo
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Anja Björk Rudberg:

Vi själva är verktygen!
PORTRÄTT Fjorton ungdomar
mellan fjorton och arton år från
olika länder, många med fasansfulla minnen i bagaget, med värkande längtan efter föräldrar och
familj, som befinner sig i en tid
av väntan på besked om uppehållstillstånd. Det är Anja Björk
Rudbergs arbetsplats.

På en villagata i Trollbäcken ligger Villa Victoria. Det är sedan
2006 ett hem för vård och boende
(HVB) för ensamkommande flyktingbarn. Anja Björk Rudberg är
föreståndare sedan hösten 2014.
Med stor erfarenhet av behandlingsarbete, en bakgrund som
förskollärare, socionom och
behandlingsassistent och med
olika terapiutbildningar på sitt cv,
kom Anja till Villa Victoria.
Anja berättar om den väntan
som präglar livet för ungdomarna.
Väntan på möten med Migrationsverket, väntan på besked om uppehållstillstånd, väntan i överprövningsprocesser. Och längtan efter
mamma och pappa, långt borta.
– Vi är alla stöttande vuxna
i förälders ställe. Men vi måste
samtidigt förstå att vi aldrig kan
vara deras föräldrar. Det enda vi
kan göra är att finnas till, lyssna
och kramas, säger Anja.

Lång handläggningstiden
Före fjolårets stora flyktingvåg
låg handläggningstiden för asylansökningar på mellan nio månader och ett år. I dag har handläggningstiden dubblerats.
– Några av ungdomarna har
inte ens varit på sitt första besök
på Migrationsverket. Och sen
återstår den jobbiga väntan på
besked.

Anja Björk Rudberg
Ålder: 52.
Favoritmat: Vegetarisk lasagne.
Julklapp: Massage och en bil,
tack!
Nyårslöfte: Ger jag inte.

Krisekonomi
Kostnaden för Nya Karolinska
Sjukhuset (NKS) anstränger
ekonomin i Stockholms läns
landsting hårt. I alliansens budget för 2017 har man skjutit upp
planerna på att bygga ett nytt
akutsjukhus söder om Södermalm i tio år.

Alfonso Morales. FOTO: C. KÄLLSTRÖM

Anja Björk Rudberg ansvara för verksamheten på Villa Victoria i Trollbäcken.

Vid arton år räknas den asylsökande som vuxen och blir därmed placerad i ett asylboende
för vuxna. Eftersom Stockholm
stänger sina asylboenden blir
dessa ungdomar ofta placerade
långt bort. Anja efterlyser ett
kommungemensamt asylboende
för unga vuxna. Då skulle den
asylsökande kunna fortsätta i den
skola de börjat.
– Forskning visar att skola och
hälsovård är de bästa grunderna
för integration. Det är inhumant
att behöva ryckas upp med rötterna just när man börjat rota sig,
säger Anja.

Kontakt med världen
Några av husets ungdomar har
en hel del kontakt med världen
utanför skolan och Villa Victoria,
till exempel i form av idrottsaktiviteter. Andra går inte ens utanför
dörren. Asylprocessen skaver och
värker.

– Det är svårt att ungdomarna
befinner sig så olika i asylprocessen. Någon väntar på sitt första möte med Migrationsverket,
någon väntar på beslut, någon har
fått beviljat uppehållstillstånd,
säger Anja som ändå tycker att det
är viktigt att fira positiva besked.

Så ser vardagen ut
Väckning och frukost. Skola, mellis och läxläsning. Fritidsaktiviteter och gemensam middag. På
torsdagar storstädning. Schema
för toastädning och tvättstuga.
Så kan vardagen se ut. En gång i
månaden har huset en gemensam
aktivitet och de har regelbundna
samtal om trygghet och säkerhet.
– Man måste komma ihåg att
de inte bara är ensamkommande
flyktingbarn; de är ungdomar
också. När ungdomarna ifrågasätter reglerna måste vi våga vara
vuxna och stå för tydliga gränser,
säger Anja.

Kultur- & Studiemagasinet
för våren 2017 finns ute nu!
Läs och anmäl dig direkt på
www.sodertorn.abf.se eller
beställ på 08-556 520 30,
info.abfsodertorn@abf.se.
JUL- & NYÅRSRABATT!
ANMÄL DIG FÖRE ÅRSSKIFTET
OCH FÅ 10 % RABATT PÅ AVGIFTEN.
Gäller för anmälningar t o m 31/12 2016.
Kan ej kombineras med andra rabatter.
Ange ”ABFjul16” vid anmälan

En miljö så präglad av svåra
upplevelser och oviss framtid
påverkar såklart personalen. Var
fjärde vecka får hela personalen
extern handledning. Anja berättar att det finns gott om forskning
som visar på vikten av sådant
stöd.
– Vi jobbar med oss själva som
verktyg. Det är nödvändigt att ta
hand om den smärta eller ilska
som kan uppstå hos personalen,
säger Anja.
Hon uppmanar beslutsfattarna
att läsa barnkonventionen och att
fatta beslut utifrån den.
– Vi pratar om att barnkonventionen ska bli lag, Då kan vi inte
utvisa ungdomar till krigförande
länder, säger Anja.

Socialdemokraterna oroar sig
över de få antal patienter som
kommer att få plats på NKS. Det
är inte bara är så att NKS-projektet lämnar mindre pengar över
till vårdcentraler, närakuter, förlossningsplatser, äldrevård och
jourläkarbilar. NKS har betydligt
mindre kapacitet än gamla Karolinska sjukhuset i Solna så även
den akuta vården blir lidande.
Socialdemokraterna, som sitter i opposition i landstinget,
har föreslagit en storsatsning på
länets vårdcentraler.
– För att säkerställa att vårdcentralerna har tillräckliga resurser att kunna ta emot och ge alla
den bästa vården vill socialdemokrater förstärka ersättningen till
primärvården med 600 miljoner
till år 2020, genom en första höjning om 300 miljoner 2017. Detta
behövs eftersom ersättningarna
inte höjts sedan 2008, trots att
befolkningen – och därmed antalet patienter – ökat kraftigt, säger,
säger Alfonso Morales, socialdemokratisk landstingspolitiker.
Den budget som den borgerliga
majoriteten har lagt för 2017 ger
ingen indikation på någon större
förbättring. Socialdemokraterna
vill satsa på vårdcentralerna och
utökad primärvård med en helt ny
vårdcentral i Tyresö.

ooo

ooo

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

070-237 80 58 – 070-753 59 90
All typ av transport 190 kr/adress i Tyresö kommun
250 kr/tim
800 kr/dygn

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare

Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.
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Trollbäckens IP förnyas

Laddar utomlands för SM
KONSTÅKNING De fem isprinsessorna i Tyresö ishall ska snart bli
ytterligare en, så fort som tränaren Andras Szaraz har lyckats
hämta henne från skolan.

Arbetet med att förnya Trollbäckens IP är i full gång. FOTO: KRISTJAN VAIGUR
ARENA Trollbäckens IP, hemmaarena för friidrotten i Tyresö, är på väg
att få en uppgradering. Löparbanorna ska byggas om och byggas ut
och få ny och anpassad beläggning och både höjdhopp och längdhopp
ska få högre standard och bättre förutsättningar.

I dag har friidrotten 4 löparbanor
på södra sidan och 6 banor på
norra sidan, närmast läktaren. Till
nästa säsong ska det bli 6 banor
runt hela vägen.
Vidare ska de nivåskillnader
som finns i dag jämnas ut, vilket
betyder att det i fortsättningen
inte ska uppstå ”vattenhinder”
på vissa platser på löparbanorna
efter en rejäl regnskur.

Arbetet har startat och när
Tyresö Nyheter besökte Trollbäckens IP den 23 november så
var grävmaskinen i full gång och
det mesta av beläggningen på
löparbanorna redan avskalad.
Byggarbetena utförs i två etapper och hela ombyggnaden ska
enligt tidplanen vara klar i maj–
juni 2017.
oo o

S-MÄRKT
Fidel i Havanna, han finns inte längre kvar
Fidel i Havanna, han har fimpat sin cigár.
Han som varit stor aktör
får nu sjunga på gehör
i revolutionärernas änglakör
med Che Guevara och Mao Zedung
så sjung av hjärtat sjung.
S.
(fritt efter ”Flickan i Havanna”, Evert Taube.)

SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar
Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap
Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Skogsängsvägen
Skogsängsvägen52,
52,Tyresö
Tyresö •• www.tyresobilverkstad.se
www.tyresobilverkstad.se

Det är fredag och snart kväll och
tjejernas andra träningspass för
dagen, det första klarade man av
redan innan skolan började. Det
tredje och sista kommer att ske
senare på kvällen, runt åtta ungefär.
Då de flesta tonåringar byter
om för att gå ut och dansa eller
träffa vänner på fredagskvällarna, kör åkarna i Tyresö Konståkningsklubb ytterligare ett pass,
på gymmet, i löpspåret eller som
ibland, balett. Det är priset man
får betala om man ska bli bra i den
här sporten, och bra har man blivit. Hela sex åkare har i år kvalificerat sig för SM, från den yngsta
klassen och upp till seniorernas
mästerskap. I Ungdoms-SM åker
Vilma Strågefors tillsammans med
Wilma Lund och Emma Andersson, medan Tifani och Vivien Teszari ställer upp i JSM. Esmeralda
Andersson är ensam tyresöåkare i
seniorklassen.
För fyra år sedan flyttade
Andras och hans fru, Edit Szaraz,
från Ungern till Trelleborg, tillsammans med sina båda döttrar
Tifani och Vivien Teszari. I augusti
flyttade de vidare till Tyresö KK
och tog över träningen. Redan
då hade TKK ett par konståkare
på elitnivå, och med parets två
döttrar, plus ytterligare en hårt
satsande åkare, som anslöt när
paret flyttade hit, har man fått en
väldigt stark grupp.
– Vi är väldigt stolta över att
alla sex elitåkare har kvalificerat
sig till SM, säger Andras medan
Edit manar på tjejerna ute på isen.
– Det är en stor grej. Vi är på
andra, kanske tredje plats i hela
landet när det gäller antalet deltagare på SM.
Samtliga åkare har tidigare
åkt SM men aldrig under samma
flagg och även om inte Andras är
så pigg på att prata placeringar
och prestationer så kan jag efter
lite research på konståkningsförbundets hemsida se att, exem-

Fr v: Esmeralda Andersson, Vilma Strångefors, Wilma Lind, Tifani Teszari,
Vivien Teszari och Emma Andersson.
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

pelvis Vilma Strågefors, som ska
åka ungdoms SM, är rankad fyra
i Sverige, så visst finns det förhoppningar inför SM.
– Jag hoppas bara att de ska
prestera sitt bästa, sedan så får
vi se hur långt det räcker, säger
Andras.
– Jag har aldrig vågat tippa,
skrattar han. Desto bättre tränad
man är desto bättre presterar
åkaren och vi har förberett oss på
bästa sätt. Nästa vecka åker vi till

Budapest på en stor internationell
tävling. Vi tar det som en bra uppladdning inför SM-veckan.
SM-veckan sätter igång den 14
och pågår till den 18 december
i Malmö därefter så bär det av
hemåt. För er som inte kan åka
till Malmö så finns det chans att
se åkarna i Tyresö Ishall den 18
december då TKK har sin årliga
julshow. Showen startar 12.00
och pågår i två timmar.
ooo

Tyresö upp på kvalplats
HANDBOLL En planenlig seger mot bottenlaget Anderstorp tog
tyresöherrarna upp på kvalplats i Handbollsallsvenskan, då Hallby
oväntat förlorade mot Skånela.

– Det var en tung match mot ett
tungt lag, säger Tyresös spelmotor Johan Brun efter matchen.
Slutresultatet 32–28 speglar
matchbilden ganska väl. En händelserik match som alla besökare
i Tyresöhallen hade behållning av.
– Vi kom väl inte riktigt upp
i normal nivå, någon utav oss,
konstaterar tiomålsskytten Brun.

Framför allt försvarsmässigt förlitar vi oss lite väl mycket på Gurra
i målet. Framåt fungerade det bra,
trots att Patrik (Söderström) var
sjuk i dag, och han betyder oerhört mycket för vårt anfallsspel.
Nästa hemmamatch spelas den
17 december och då är det derby
mot IFK Tumba.
ooo

Is och värme i Fontanahallen
UPPRUSTNING Fontanahallens
har fått en ny kylmaskin installerad. Efter år av driftstörningar
är nu isen på plats. Den nya
moderna anläggningen värmer
också upp hallen med återvunnen värme från kylmaskinen.

I många år har isidrottarna och
tyresöborna drabbats av återkommande driftstörningar i Fontanahallen. Kylmaskinen är gammal, den har funnits med ända
sedan tiden som utomhusrink på
Trollbäckens IP. Det har ibland
varit näst intill omöjligt att få
tag på reservdelar till den gamla
anläggningen, ibland har den sista
reservdelen påträffats utomlands.
Tyresö kommun har budgeterat 6,5 miljoner kronor för den
nya anläggningen, en modern
anläggning som också återvinner värme. Ishallen håller nu ca 8
grader som inomhustemperatur,

Björn Hellqvist visar nya kylmaskinen som monterats i Finland, finns i dag
i ett nybyggt maskinrum.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

vilket välkomnas av idrottare, allmänhet och idrottsföräldrar.
– Det har gått bra. Fokus har
varit att få is till slutet på september och det har vi lyckats med,
säger Björn Hellqvist, projektledare på Tyresö kommun.
– Nu har vi två kompresso-

rer, vilket kommer att minimera
risken för driftstörningar, säger
Björn Hellqvist.
Projektet är ännu inte slutredovisat, men troligtvis kommer
kostnaden att uppgå till under 6
miljoner kronor.
ooo
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Kultur i höstmörkret

KONST Det årligt återkommande
evenemanget är ett uppskattat
inslag i kulturlivet hos kommunens invånare. Mellan den tolfte
och tjugonde november kunde
alla som behagade få uppleva
allsköns kultur. Med ett gediget
och brett program visade Tyresö
att kommunen är att räkna med i
kulturella sammanhang.

Arrangemanget invigdes av Tyresö kulturskola som spelade upp
en konsert med syfte att samla
in pengar till Världens barn. Men
även andra musikaliska upplevelser bjöds det på under veckan.
Nicolai Kammarkör under ledning av Christian Ljunggren på
Tyresö slott och Jazzcafé som
Tyresö Jazzband tillsammans
med tyresösonen Erik Linder gästade är bara två exempel ur det
digra utbudet.
Även danskvällar, hantverksvisningar och naturvandringar
utökade programmet med uppskattade upplevelser arrangerade
av allt från Hantverksgårdens vänner och kulturella folkdansgillet.
Den hågade kunde även besöka
Bio Forellen för att njuta av högkvalitativ film som till exempel
prisbelönade Bland män och får.
Men den höga konkurrensen
till trots var ändå återigen Konstrundan den stora tilldragelsen
i programmet. Med sin bredd och
lokala förankring förankrar den
Tyresös plats som en konstnärskommun.
Förutom själva konstrundan så
kunde man även beskåda en samlingsutställning i Bollmoradalens
kyrka.
Själva idén med Konstrundan

är dock att konstnärer runt om i
Tyresö öppnar upp sina ateljéer
för allmänheten, där intresserade kan besöka flera konstnärer i
deras kanske mest naturliga miljö
för att upptäcka fantastisk konst.
Hela tjugoen konstnärer ställde
i år ut sina verk, på Tyresö slott,

i Bollmoradalens kyrka eller i
spridda över kommunen.
Marika af Trolle, Lisa Malmgren och Miguel Escribano är
bara några i raden av alla konstnärer som förgyllde höstmörkret.
En ypperlig möjlighet att vidga
sina konstnärliga vyer och träffa

människorna bakom verken man
beskådar.
Med sin bredd och bildande
funktion så är Kultur i höstmörkret ett hyllat evenemang som
förhoppningsvis får återkomma
även under framtida höstar.
ooo

ooo

Lisa Malmgren.

Miguel Escribano.

Britt Sabel Nordenfelt.

Konsten prydde Bollmoradalens kyrkas väggar.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Kryssmakarna Marie Öquist och
Björn Malmberg. FOTO: TYRESÖRADION

Musikkryss 8 är ett vinterkryss, som
varar in på nästa år. Det är Marie
Öquist och Björn Malmberg som konstruerar Tyresöradions och Tyresö
Nyheters egna Musikkryss. Kryssrutan finns, förutom härintill, även på
Tyresöradions hemsida. Där kan du
också fylla i krysset och skicka in din
lösning till info@tyresoradion.se.

ooo
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Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till
1 miljon kronor.
Vad föreställer bilden som syns i nyckelhålet? Har du
något kul minne från den här platsen? Kan du berätta
något om motivet?

Märk svaret
”Bildgåta nr
8” och skicka
senast den 6
februari 2017 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
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Här hänger resultatet av mångårig
stickkunskap. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Senast måndagen den 13 februari
2017.
Vinnarna av Musikkryss 7 har
underrättats per post.

UTSTÄLLNING Just nu pågår
en utställning i Bollmoradalens
kyrka av konsthistorikern, designern, stickaren och prästen
Göran Capron Lundqvist.

Lördagen den 26 november var det
vernissage och utställningen är
öppen till 7 februari. Tyresö Nyheter konstaterar att utställningen
Stargazing är väl värt ett besök.
– I denna utställning har jag
varit medveten om rummets betydelse, tegelväggar samt den stora
altartextilen som finns i kyrkans
kor, säger Göran i den skrift som
berättar om hans konstnärsbana,
utställningen stickningen, färg
och garn.
– Utställningen består mestadels av nya alster som jag stickat
under 2016 men det finns också
kreationer från mina tidigare år
som stickare, fortsätter Göran.
Redan som barn lärde han sig
sticka och i tolvårsåldern stickade han sin första tröja.
Han har haft designcentrum i
Helsingfors och grundade ett galleri i London 2012. Där hade han
under några år julmarknad med
nordisk touch. Stjärnbeströdda
mössor, halsdukar och några tröjor. Tröjor blir allt för dyra men
mössor såldes för 45–60 pund.
Garn är dyrt om det ska vara god
kvalité, och där är han något av en
snobb.

Tyresöradions ”melodikryss” nr 8

Eller så skickar du din lösning till:
Björn Malmberg
Gudöterrassen 622
135 53 Tyresö

Stickat ställs ut



redaktion@
tyresonyheter.nu

Grattis
Annette!
Annette Bjarnolf,
Trångsundsvägen i
Tyresö såg att bilden
föreställer äggen
vid ankdammen i
Fornuddsparken.

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: KAIJSA KEUSCH
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

GYMPA
8 och 15/12, kl 10–11. Brännpunktens seniorgympa för dig som är lite
äldre eller behöver träna lite lugnare.
Plats Tyresö rackethall. Arr: Brännpunkten.

En av våra
vardagshjältar

Radio TUFF
tuffar på

Tyresö i en
föränderlig tid

I snökaoset i början av november var det flera
tyresöbor som gjorde en fantastisk insats.
Busschauffören Camilla Kjäll skildrar om hur
det var att vara busschaufför dessa dagar då
hon försökte hjälpa tyresöborna med information på Facebook. Hennes dotter Tove berättar om hur hon blev fast på sin skola och fick
hitta alternativa lösningar. Programledare:
Ann Sandin-Lindgren

Som vanligt börjar programmet positivt med
att Monica Schelin och Åke Sandin delar ut
”rosor” till välförtjänta. Hampus Eckerman tar
upp vapenförsäljning, landminor, en kinesisk
marinbas, Trumps chefsstrateg Steve Bannon
med mera. Åke Sandins krönika har rubriken
Ryssarna ”kränker” och ”bombar sig fram”?

Tingshuset i Västerhaninge låg helt praktiskt
nära avrättningsplatsen vid det stora flyttblocket vid Gamla Nynäsvägen. Markisen tjänade en
slant genom att ta emot latriner från Stockholmarna. Barn var tvungna att ro över Erstaviken
med mjölk från Tyresö på mornarna innan de
gick till skolan. Tyresöbor skänkte vigselringar
och andra smycken för att hjälpa Finland att
köpa 10 jaktplan under andra världskriget och
mycket annat, berättar Göran Magnusson. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

JULMARKNAD 1
10–11/12, kl 10-16. I växthuset
i Tyresö handelsträdgård bredvid
Tyresö slott. Trädgårdsbutiken är
stämningsfullt smyckad med vackra
växter och ting som hör julen till. Här
finns också Claras julcafé. Roliga
aktiviteter för hela familjen! Arr
Tyresö Handelsträdgård.
ÖPPET HUS
12/12, kl 17–19 håller Hantverksgården på Bollmoravägen 95,
gaveln, öppet på temat Lucia och
julpyssel. Arr Hantverksgårdens vänner – vi som väver.
JULMARKNAD 2
13/12 kl 13–18. Sedvanlig julmarknad på Strandtorget med Luciatåg,
ridning för barn, tipsrunda, försäljning av julpynt, hantverk mat och
godis, samt servering med lussefika, varmkorv och dylikt.
Arr: Clara & co, Moderummet,
Tyresö bibliotek, Tyresö skola och
Strandskolan
STICKCAFÉ
13 och 20/12, kl 13.30–16.30 är
du välkommen att sticka, fika och
umgås några timmar på Trollbäckens bibliotek. Arr: Trollbäckens
bibliotek.

Rakt in i väggen

Rent spel i
Tyresö FF?

Gangstercittran

JULKONSERT
15/12 kl 12–13. En kvartett väletablerade sångare, tillika fasta
medlemmar ur Radiokören, bjuder
på smäktande stämsång som en
försmak inför julen. Medverkande:
Jennie Eriksson, Anna Zander
Sand, Magnus Wennerberg, Joakim
Schuster. Plats Biblioteket i Tyresö
centrum. Entré: 60 kr. Arr Tyresö
kommun.
DIGITALT
21/12, kl 13–14. Digitala Torget på
biblioteket i Tyresö centrum. Dropin. Vägledning, rådgivning och hjälp
med frågor som rör Internet, appar,
surfplattor, datorer, e-tjänster, självbetjäning, e-böcker, sociala medier,
scanning och mobiltelefoner. Ta
gärna med din mobil, surfplatta,
läsplatta eller dator. Arr: Biblioteket
i Tyresö.

Patient betyder tålmodig. Det måste man vara
om man drabbas av utmattningssyndrom som
är temat i Dr Lenas hörna. Lena Hjelmérus och
Leif Bratt möter Pernilla i ett program om hur
högpresterande kravfylld tillvaro brakar rakt
in i väggen. Behandling med olika tekniker för
stresshantering gör att Pernilla orkar dela med
sig av sina erfarenheter.

Det kontroversiella beslutet att utse Bob
Dylan till årets Nobelpristagare i litteratur får
Tyresöradion att gå på djupet. Vem är han och
vad gör honom så enormt stor? Två riktiga
Dylankonnässörer, journalisten och författaren Tore S Börjesson och konstnären Rolf
Ason Andersson reder ut begreppen. Bartender: Niklas Wennergren

Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
mer om du vill.

Varför vänta! Stöd Tyresöradion
– kom med bland oss vänner!

Känner du igen Gangstercittran? I serien Bilradion, med Jerker Pettersson, får du höra vad
Gangstercittran egentligen är för bil. Flera
entusiaster förklarar modellerna, tekniken,
klubben, resorna och allt kul man kan göra med
en Gangstercittra, som att vara med på film!

Skolan i centrum Årets Nobelpristagare – Bob Dylan

Kom med i
Tyresöradions vänner!

För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.
Avgiften sätts in på postgiro
491 57 21-7. Glöm inte skriva
namn och adress.

Hur blev Tyresö FF laget i vårt hjärta? Hur
gick det till när Tyresö var populärast i hela
Sverige? Var det rent spel? Vår nestor Bosse
Furugård berättar. Programledare: Niklas
Wennergren.

I detta program debatterar Fredrik Saweståhl
(M) och Marcus Obligado (V) och tydliggör sina
respektive syn på hur vi når en bra skola. Moderator och frågeställare är Leif Bratt. Något som
är klart är att det finns olika lösningar.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

ÄR
ÄR DU
DU UNDER
UNDER ARTON
ARTON OCH
OCH
BEHÖVER
BEHÖVER PRATA
PRATA MED
MED NÅGON?
NÅGON?
Ring Bris på 116 111, eller mejla och chatta på bris.se
Ring Bris på 116 111, eller mejla och chatta på bris.se
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1

Tyresö centrum hette tidigare
Bollmora centrum. När invigdes det?
1 1960
X 1965
2 1969

2

Julnötter
2016

Fritt fram i Tyresån

VATTEN Tyresö kommun deltar
i projektet Fritt fram i Tyresån.
Det är ett samarbetsprojekt med
Tyresåns vattenvårdsförbund och
är ett led i målsättningen, att Tyresån ska nå en god ekologisk status
till 2021. Syftet är att öppna upp
för fisk och andra vattenlevande
organismer att vandra upp i det
sjösystem som går längs Kalvfjärdens utlopp mot de större sjöarna
Drevviken och Magelungen.

7

När Tyresö centrum byggdes
om till ett inomhuscentrum
inträffade en brand som försenade nyöppningen. När var det?

Vad heter socialdemokraternas kommunalråd i opposition i Tyresö?
1 Anita Mattsson
X Jannice Rockstroh
2 Martin Nilsson

1 1985
X 1992
2 2001

3

Det är en stor byggarbetsplats i området som kallas
Norra Tyresö centrum. Ungefär
hur många nya bostäder kommer
det att bli i området?
1 500
X 900
2 2 000

9

11

Hur många kommuner gränsar Tyresö till?

Tyresö växer, vi blir fler
och fler. Ungefär hur
många är vi i dag?

1 3
X 4
2 5

8

Tyresö Bostäder har startat
byggandet av nya bostäder
i kvarteret Hasselbacken. Det
ligger på båda sidorna om Granängsvägen vid Ekbacken? Hur
många nya hyresrätter blir det
ungefär?

Handslag för ett
vackrare Tyresö

1 45 000
X 47 000
2 49 000

10

Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter.
Hur många grundskolor finns det
i Tyresö

1 100
X 200
2 300

ooo

12

MILJÖ Är ett samarbete mellan
Tyresö kommun, Tyresö bostäder
och Vattenfall. Det är ett utökat
arbete som tidigare gjort med
andra aktörer, som går ut på att
motverka skadegörelse, klotter
och nedskräpning. Det handlar
bland annat om klottersaneringar
och bevakningsinsatser.

Tyresös högsta hus är
Tyresö View. Hur högt är

huset?

1 11
X 16
2 21

1 53 meter
X 71 meter
2 82 meter

4

Ungefär hur lång är bilvägen
från Tyresö centrum till Sandholmarnas naturreservat?
1 14 km
X 20 km
2 26 km

ooo

Blomsterprakt
Första pris är tre ”Glädjelotter” där du kan vinna upp till 1 miljon kronor. Andra till femte pris är en lott var.
Märk kuvertet ”Julnötter 2016” och skicka din lösning senast den 6 februari 2017 till:
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö

5

Hur många ledamöter är det i
Tyresös kommunfullmäktige?

1 45
X 49
2 51

6

Vad heter Tyresös socialdemokratiska riksdagsledamot?

1 Mathias Tegnér
X Ingela Carlsson
2 Birgitta Lönegård

1 X 2

1 X 2

Namn:

1.

7.

2.

8.

3.

9.

Postadress:

4.

10.

Telefon:

5.

11.

6.

12.

Adress:
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vinnarna presenteras i nr 1, 2017.

ooo

BRUKAR
DE MED
TRYNE
MEN EJ
TRYNANDE

Kryss nr 8

ROS- KRAFTIGA
OLYCKS- VÄXTER
FÖRDÖMBÅDANDE PÅ
ALVAR ANDEN

FRUKTAT
ANDEVÄSEN

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
6 februari 2017 till:

A TORRB
R LÄGGA
U FÖRP
T DÖMDA
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1:a: Britta-Karin Envall, Bollmorav.
2–5: Britt Bodell Broomé,
Björktickegången.
Stig Johansson, Stensötegången.
M-L Swalander, Sikvägen.
Kaija Wendin, Klarbärsvägen.
GILLAR
GRÖNT

HON ÄR
MAGER
HAR ROT
OCH LÖV

RIKTNING,
UTAH,
UNIVERSALTID

VÄLFYLLD

ANNARS
DRAR
MESAR
TILL SIG

Grattis till vinnarna
i kryss nr 7, 2016
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MÅRDDJUR I
VATTEN
SKÖNHET

HAR RISIGA
BRONKER

D. BRÄNSLET
NERVÄ. KONTAKT-

SES ÖVERFÖRFRISKAD
SÅLDE

LICHENOLOG
STUDERAR
SÅDAN
BÅLVÄXT

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.

Från saltgruvan i Wielizcka i Polen
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BLOMMA Handelsträdgårdens
julmarknad vid Tyresö slott den
andra advent visade som vanligt
upp ett prunkande blomsterarrangemang.

Rätta lösningen på kryss nr 7, 2016.
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Uddby Gård blir Krav-certifierat

DJUR Djur som får gå fria, hälso
samma arbetsvillkor och restau
rering av betesmarker – när
Uddby Gård ställer om till ekologiskt jordbruk är det med stor
omsorg om djur och natur och
med fokus på hållbart jordbruk.

När David Naveling tog över
Uddby Gård i våras efter familjen
Magnusson fanns det en tydlig
önskan om att gården skulle ha
ett pedagogiskt syfte men även att
hålla landskapet öppet och levande i naturreservatet. Sedan start
har ett stort utvecklingsarbete
pågått. Bland annat byggs nytt
visningsstall med visningshagar
och ladugården och gårdsplaner
anpassas för besökare. I slutet av
september stod det också klart att
gården blir KRAV-certifierad för
djurhållning och växtodling.
– Uddby Gård är en visnings-

David Naveling.
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gård. Då känns det viktigt att
kunna visa vad hållbart jordbruk
innebär genom hela processen
och vad det innebär för djurhållningen. Det känns sunt, säger
David Naveling som driver Uddby
Gård.
KRAV-certifieringen innebär
att jordbruket bedrivs på ekologisk grund med extra höga krav
på djuromsorg, hälsa, socialt
ansvar och klimatpåverkan. En
stor del handlar om att djurens
naturliga beteende ska värnas
och just djurhållningen är något
som David Naveling framhåller
extra mycket:
– För oss handlar det om hur
djuren har det – att de får gå
utomhus på fria ytor, att hönsen
kan sprätta fritt och att GMO eller
kraftfoder inte används. Det hållbara ska gå igenom i alla delar. Ett
annat exempel är att kalvarna får
mjölk direkt från korna
Arbetet med att utveckla gården i en hållbar riktning kommer att fortsätta. Under hösten
har bland annat arbetet med att
öppna upp betesmarkerna påbörjats. Solen får lättare att komma
fram och de ekar som finns i
naturreservatet får utrymme att
växa. David Naveling har många
idéer om hur han vill fortsätta
utveckla Uddby Gård i en hållbar
riktning:
– Vi hoppas komma igång med
mer försäljning, bland annat av

Rödkullan, en av få kvarvarande gamla svenska lantraser.
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ägg och ullgarn från våra får, kanske också kött också framöver. Vi
vill visa på att det finns hållbara
alternativ. Vi behöver djur som
betar för att hålla landskapet
öppet men istället för att äta kött
varje dag kan vi äta det kanske en
gång i veckan men då välja något
som är riktigt bra.
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